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 (با كانه زايي در معدن شماره يك گل گهر زمين ساختبررسي ارتباط )
 

 

  1مسعود عسكري

 آزاد اسالمي شيرازدانشگاه  ،زمين شناسي دكترا یدانشجوپژوهشگر ارشد شركت گل گهر و  1
 (askari148@gmail.com) 

 

 2عبدالمجيد اسدي

 ونيك و عضو هيئت علمي بخش زمين شناسي دانشگاه آزاد اسالمي شيرازدكترای تكت 2
 (asadi.abdolmajid@gmail.com) 

 

 

 

 چكيده 

سيرجان واقع گرديده  -شرقي زون دگرگون شده  سنندج شمالدر لبه  گهرگلصنعتي سنگ آهن معدني  ناحيه

اغلب دارای سطوح ضعف از قبيل گسل  1 توده سنگهای معدن شمارهگي های ساختاری متعددی است.دارای پيچيدو

دسته گسل اصلي در معدن  5. در تحقيق حاضرناپيوستگي های زمين شناسي است , سطوح اليه بندی، درزه ها و ها

 به سزايينقش  جنوب -لجنوب شرق و شما -روند شمال غرب با  ماره يك شناسايي شدند كه گسل های راستالغزش

به نظر مي  .دنباشهای برشي مي  تشكيل زون عامل اصليبه لحاظ ساختاری كاني زايي داشته و  هایندرا در فرآي

خصوصا   ،مگنتيت نسل های مختلف كانيزايش بستری مناسب برای رسد ايجاد اين مناطق برشي و تكامل آنها، 

  .را ايجاد كرده باشد  اين ناحيه معدنيدر برشي متری از زونهای  11مگنتيت پرعيار در فاصله 
 

 كانه زايي، زون برشي.زمين شاخت، گل گهر، گسل،  هاي كليدي:واژه
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 همقدم

كيلومتری جنوب غربي شهرستان سيرجان و در زون  51مجتمع معدني سنگ آهن گل گهر در استان كرمان و در 

توده معدني كاني سازی شده و به ثبت رسيده است كه مجموع  6است ، در اين منطقه  سيرجان قرار گرفته –ساختاری سنندج 

ميليون تن مي باشد. كاني اصلي آهن، مگنتيت بوده و از ديدگاه پرعيار سازی، عناصر سولفور و فسفر به  1011ذخائر ممكن آن 

از  1موجود در قسمت های مختلف معدن شماره ترتيب عناصر اصلي مزاحم اين معدن به شمار مي روند . به طور كلي سولفور 

درصد نيز مشخص شده است .اين ناحيه معدني به صورت تقريبي در مركز مثلثي است كه رئوس  0درصد تا بيشتر از  5/1حدوداً 

و  آن را شهرهای كرمان ، شيراز و بندرعباس تشكيل مي دهند . شهر سيرجان توسط جاده آسفالته با شهرهای شيراز ، كرمان

نزديك ترين شهر به معدن گل گهر,   كيلومتر مي باشد . 025و  205و  055بندرعباس ارتباط دارد كه به ترتيب طول مسيرها 

كيلومتر جاده آسفالته اختصاصي معدن به  8مي باشد كه پس از   سيرجان است و ارتباط آن با معدن به صورت جاده آسفالته

 كيلومتر فاصله است .  74يرجان از اين دو راهي تا شهر س مي رسد ،  شيراز –جاده اصلي سيرجان 

 

 روش تحقيق

سيرجان در  –سيرجان  قرار گرفته است و كمربند سنندج  –ناحيه معدني گل گهر در لبه شمال شرق زون سنندج 

از سرزمين گندوانا مجموعه ساختاری قرار دارد كه حاصل عملكرد پيچيده ای از جدايش مزوزوئيك آغازين بلوک قاره ای ايران 

. در نتيجه،  عربين رانده شده است –است كه بعداً به وسيله فرورانش پوسته اقيانوسي نئوتتيس به زير پوسته ايران و آفرو 

مجموعه سنگ شناسي اين كمربند كه كمپلكس گل گهر نيز در آن واقع شده , حوادث زيادی را برخود ديده است كه مهمترين 

زايي سيمرين آغازين مي باشد و جالب ترين ويژگي ساختاری اين فاز ، به  بي اين كمربند ، حوادث كوهآن ها در نواحي جنو

اعتقاد سبزه ئي دگرگوني های آنها  مي باشد كه مي توان آنها را به دو گروه بزرگ زير تقسيم بندی نمود : الف( سنگ های 

 –نوب خاوری رخنمون دارند .ب(سنگ های دگرگوني مزوزوئيك اوايل مزوزوئيك كه بيشتر در بخش ج –دگرگوني پالئوزوئيك 

 اوايل سنوزوئيك كه بيشتر در بخش شمال باختری ديده مي شوند .

 

ويژگي يكسان فرآيند های دگرگوني در هر دو دگرگوني فوق الذكر ؛ چند فازی بودن آن ها است كه از روندی ويژه پيروی 

گرگوني , سنگ ها پيش از چين خوردگي به گونه ای ايستا دگرگون شده اند و سپس در مي كند . به اعتقاد سبزه ئي در هر دو د

روند چين خوردگي نيز برگوارگي تازه در آن ها به وجود آمده كه پاراژنز دگرگوني ايستا را تحت تاثير قرار داده است اما به رغم 

العه عموماً از آبرفت های عهد حاضر پوشيده شده است و شدت تحوالت هنوز پاراژنز اوليه  به جا مانده است . منطقه مورد مط

ارتفاعات محدودی كه رخنمون دارند شامل سنگ های دگرگوني پالئوزوئيك در جنوب و جنوب غرب معدن و سنگ های رسوبي 

يمي مزوزوئيك و سنوزوئيك در شرق معدن مي باشند .سنگ های پالئوزوئيك شامل كمپلكس گل گهر بوده كه اين مجموعه قد

ترين مجموعه دگرگوني اين منطقه را تشكيل مي دهد . ذخاير شش گانه سنگ آهن ناحيه معدني گل گهر در اين كمپلكس قرار 

 گرفته است . بخش تحتاني اين كمپلكس شامل تناوبي از گنايس ، ميكاشيست ، آمفيبوليت و كوارتزشيست مي باشد.
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منطقه يارتباط يراهها تيشش گانه گل گهرو موقع ريذخا ينسب تي: موقع 1شكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : قسمتي از نقشه زمين شناسي ناحيه معدني گل گهر. 1شكل 
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 : چينه شناسي ناحيه معدني گل گهر.  1جدول 

 

ناحيه گل گهر در نزديكي محدوده برخورد گسل های ده بيد و ده شير و در كنار گسل تراست اصلي زاگرس قرار دارد . گسل 

.  گذرد مي معدن غربي جنوب كيلومتری 61 از زاگرس اصلي تراست گسل و معدن شرق شمال كيلومتری 81 از بافت  –نايين 

مي باشد و  خود ديگر های قسمت به نسبت بيشتری پيچيدگي دارای سيرجان غرب جنوب از گذر در زاگرس اصلي تراست گسل

بر اساس نقشه ها و گزارش ها و شواهد موجود ، چنين به نظر مي رسد كه گسل های اصلي ناحيه گل گهر بيشتر از نوع گسل 

 توسط و داشته قرار اصلي معكوس های گسل ورای در گهر گل معدني ودهمحد.  هستند شرق جنوب –هايي با روند شمال غرب 

رنری پوشانده شده است . چهار زون گسلي در مقياس ناحيه ای در ناحيه گل گهر كوات – پليوسن نشده سخت های واحد

 شناسايي و گزارش كرده است كه عبارتند از :

نام 

 تشكيالت
 چينه شناسي ناحيه معدني گل گهر

گروه 

تشكيالت 

 كمر باال

 دوران ترشيري.آبرفتهاي دوران كوارترنر و رسوبات 

گروه 

سنگهاي 

شيست 

فيليت و 

 كامگايت

رسوبات چين خورده عمودي و نزديك به عمود شامل مسكويت شيست، گرافيت فيليت همراه با 

 اليه بندي نازكي از مگنتيت، ليمونيت و سنگ آهن كربناتي منيزيم دار )كامگايت(.

آهن و 

كربنات 

منيزيم دار 

 فوقاني

 ه با سنگهاي كربناته منيزيم دار فوقاني .سنگ آهن مگنتيتي همرا

گروه 

شيست و 

گنيس 

 فوقاني

گنيس همراه با ميان اليه هاي آمفيبوليت، كوارتز، بيوتيت، مسكويت، كلريت شيست و كوارتزيت 

 شيست كه سنگ كمر باالي توده اصلي آهن را تشكيل مي دهد.

توده 

 آهن اصلي
 مگنتيتي، مگنتيت. -مگنتيت فوقاني، سنگ آهن مگنتيتي، هماتيت

گروه 

گنيس هاي 

 تحتاني

پالژيوكالز گنيس، بيوتيت گارنت گنيس بيوتيت شيست همراه با رگه هاي نازكي از آمفيبوليت، 

 مسكويت شيست. -اسكارن، مگنتيت و كوارتز

گروه 

شيست هاي 

 تحتاني

، كلريت كوارتز شيست و كوارتز بيوتيت، مسكويت -برشهاي رسوبي همراه با قطعات كوارتز

 شيست با انتركاالسيون آمفيبوليت.
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 :  دراز چاه – تلخ چاه گسلي زون – 1

 سن با بازالتي ماگمای خروج.  گذرد مي دراز چاه – تلخ چاه دشت از شرق جنوب –روند شمال غرب  اين زون گسلي با

 وئيك باال در منطقه چاه بادام واقع در شمال غرب منطقه مورد مطالعه نشان مي دهد كه اين زون گسلي دارای سن زياد وپالئوز
چاه دراز عمدتا در زير رسوبات جديد پوشيده شده است  –تلخ همچنين عمق زيادی مي باشد . در منطقه گل گهر ، گسل چاه  

 البته اين گسل در منطقه چاه تلخ قابل مشاهده است .

 خيرآباد :  –زون گسلي گل گهر  – 2

بين كوه چاه بره و كوه عين البقر ( مي گذرد و در شمال جنوبي از غرب مجموعه گل گهر ) –اين زون گسلي با روند شمالي 

ر غرب كفه خيرآباد ده ها كيلومتر امتداد مي يابد . اين گسل دارای مولفه راستگرد قابل مالحظه ای است و در شمال منطقه ، د

اين گسل رخنمون مشخصي  .اشدجنوبي مي ب –منطقه ، يك پيكره از ترياس در درون آن كامال چرخيده و دارای امتداد شمالي 

 در منطقه گل گهر ندارد .

 ي مكو :زون گسلي بي ب – 0

چاه دراز است . در  –اين زون گسلي در شمال شرق مجموعه گل گهر قرار دارد و روند آن تقريبا به موازات زون گسلي چاه تلخ 

امتداد اين زون گسلي مقداری ماگمای بازالتي نفوذ كرده و بيرون ريخته است كه در اثر حركات بعدی گسل ها اين سنگ های 

سنگ های ديگر آميخته شده و يك آميزه تكتونيكي را به وجود آورده اند . زمان نفوذ اين مواد بازيك بازيك شديدا خرد شده و با 

 مشخص نيست .

 بره : –زون گسلي چاه  – 7

جنوب شرق را شامل مي شود . اين  –اين زون گسلي در جنوب كوه چاه بره واقع شده و چندگسل بزرگ با روند شمال غرب 

ترنری را قطع كرده اند و بر روی عكس های هوايي و ماهواره ای قابل تشخيص هستند . برخي از اين گسل ها كنگلومراهای كوا

 گسل ها دهها كيلومتر به سمت شمال غرب امتداد دارند .

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 روند گسل هاي ناحيه معدني گل گهر بر روي عكس هوايي : 2شكل 
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 یوی خطواره های اصلي دراين معدن , مشخص شد كه كليه خطواره)گسلها( هاحال براساس نتايج و بررسي های انجام شده بر ر

بر اساس  ياز طرف اشد،درجه مي ب 41تا بيش از  51آنها بين  يعمل ميكنند و شيب عموم يموجود در اين معدن بصورت كشش

تقسيم كرد  يواره بنيادين و اصلدسته خط 5اين معدن را به  ،يسنگ یموجود در توده  یروند و نوع عملكرد ميتوان، خطواره ها

گسل  نيموجود در منطقه گل گهر را با عملكرد ا یگسلها شيآنها گسل گل گهر است. البته ممكن است بتوان آرا نيكه مهمتر

شده  يمرتبط با گسل گل گهر تلق هيثانو یگل گهر از نوع گسلها كيمعدن شماره  یاساس گسلها نيبر ا كهيطور هنمود. ب هيتوج

 شوند: يم یطبقه بند ريتوجه به امتدادشان به صورت زو با 

(  Synthetic)  كينتتيس یهاي(، شكستگ R shear ) R یبرشها ی( كه به نامها Riedel)  دلير يراستالغز برش یگسلها -1

 سازند.  يدرجه م 21تا  15 هيزاو يگسل اصل یمعروفند و با راستا زي( ن Pinnateپر مانند )  یهايو شكستگ

 61 هي( كه تحت زاو Antithetic)  كيتت يآنت اي   یبرشها اي دلير ی( با شكلها Conjugateراستالغز مزدوج )  یگسلها -2

 .نديآ يم ديپد يدرجه  نسبت به گسل اصل 45تا 

قرار  يدرجه با گسل اصل 165تا  161هي( كه تحت زاو Secondary synthetic)  نيدوم كينتتيراستالغز س یگسلها -0

 همسو است. يدارند و جهت حركتشان با جهت حركت گسل اصل

توسط  هايدسته از شكستگ نيسازند.ا يدرجه م 75 بايتقر هيزاو يپهنه گسل اصل یكه با راستا يكشش یهايشكستگ -7

 شده اند. دهينام T یهاي( شكستگTchalenko & Ambraseys, 1970)  زيچالنكو و آمبرس

( Morgenestern & Tchalenki,1967مورگنسترن و چالنكو ) لهيكه به وس يگسل اصل یتابا راس یمواز یگسلها -5

 شده اند. دهينامY  یبرشها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ها گسل مكانيسم تفكيك به 1 شماره معدن پيت محدوده های گسل : موقعيت 0شكل 
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گسل باشد، البته الزم به توضيح است  دسته 5يا7ست كه محل برخوردِ مناطقيدراين تحقيق،  زونهای برشيمنظوراز 

 یدسته گسل بايد دارا 5يا  7هر  -الف : باشند كه عبارتند از زين گريشرط د 2 یميبايست دارا يكه اين نقاط تالق

با چنين شرايطي، شناختِ محل برخورد اين  داشته باشند. يهم پوشاني مكانبا يكديگر -ب .متفاوت باشند یروند ها

ارتباط مستقيم زونهای برشي و محل برخورد  ،ر كاربردی مي نمايد و يكي از مهمترين اين كاربردها خطواره ها، بسيا

بيشترين ارتباط بين نقاط مي باشد كه  گل گهر سيرجان  1معدن شماره با مناطق پرعيار آهن در  چند دسته گسل 

با توجه به نمودار گل  د.مي باشونهای برشي از اين زمتری  11پرعيار آهن با گسلها در منطقه مورد مطالعه در فاصله 

 ( و با عنايت به روند گسل اصلي حاكم بر منطقه، مي توان آنها را در پنج روند عمده و در قالب 6سرخي آنها ) شكل

,R Y,T,Pشكستگيهای R  آنها با گسلهای معرفي نمود. در اين ميان با مشخص نمودن  نقاط پر عيار معدن و تطابق

محل پر عيار تر بودن كانسار گشته اند كه البته  با الگوی تكتونيكي  Tمنطقه چنين به نظر مي آيد كه عمدتا گسلهای 

حاكم بر منطقه نيز سازگار است چرا كه اين دسته از گسلها تنها گروهي از گسلهای منطقه هستند كه دارای مولفه 

به منظور تععن ارتباط گسلها با  ناسبي برای كاناليزه كردن كانسار ايجاد نموده اند.كششي بوده اند و به عبارتي فضای م

 های نشانگر ابتدا توسطروش وزن  عيار آهن در معدن شماره يك از روش وزنهای نشانگر استفاده گرديد.

 Bonham-Carter ( طرح ريزی شد. البته پايه رياضي اين تكنيك پيچيده بود1181و همكاران ،) ه و در اين تحقيق از

يا عدم  ارائه شده است، استفاده مي شود. مبنای اين روش بر حضور  Turner(1997)نوع ساده شده اين روش كه توسط

( است كه اين محدوده مي تواند فواصل Domain) حضور يك پديده نقطه ای)مانند نقاط پرعيار آهن( در  يك محدوده

 نطقه باشد، و بر اساس وزن دهي بين اين نقاط و محدوده ها عمل مي كند. مشخص از شكستگيها و يا پلوتونهای م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 21تا  15)با آزيموت  Rدر پنج روند عمده تقسيم بندی و در قالب شكستگيهای  كه نمودار گل سرخي گسلها و شكستگيهای منطقه :  7شكل 

)با  Pگهر با آزيموت تقريبي صفر درجه(، شكستگيهای گل )مطابق با روند گسل  Yدرجه(، شكستگيهای  45تا  61)با آزيموت  Rدرجه(، شكستگيهای 

 درجه( معرفي نمود. 105)با آزيموت  Tدرجه(، شكستگيهای  165تا  161آزيموت 
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ي به پديده )وزن ده -Wو (( Domain Presence:DP)وزن دهي به پديده های درون محدوده) +Wاين وزنها بصورت

كل محدوده ايست  T و  =DA + DP T مي باشد. بايد توجه كرد كه   ( (Domain Absence:DAهای بيرون از محدوده

كه مطالعه شده است. ارتباط مكاني بين مجموعه نقاط و محدوده های دو تايي را با توجه به رابطه زير مي توان 

 مشخص نمود:

كل مساحت قرار    گرفته در %)  / (occ. in DP%)   =    ارتباط مكاني مثبت DP )  > 1 

1 >  (DP  كل مساحت قرار گرفته در %  .in DP) /  (   (%occ  ارتباط مكاني منفي    = 

1   =) DP      كل مساحت قرار گرفته در/(%   occ.in DP)  (%بدون ارتباط مكاني    = 

 ،آن قرار دارند، برای نمايش تغييرات هايست كه درون محدوده تر ازاما به دليل اينكه مساحت رخنمون ها بسيار كوچك

براين اساس هر چه نسبت بدست آمده باال، بزرگتر باشد ارتباط  مورد استفاده قرار گرفت.روابط باال بصورت لگاريتمي 

برای آن  ارتباط مكاني مطلوبتری را ، نسبت بدست آمده برای يك محدوده بطوری كه حداكثر ،مكاني مطلوبتر بوده

محدوده مي توان در نظر گرفت. در اين تحقيق نيز از طرفي به منظور تعيين ارتباط بين نقاط پرعيار معدن گل گهر و 

 عوامل ساختاری همچون گسلهای منطقه از روش باال استفاده گرديد.

 
 مونه هاي پرعيار.ن ها نسبت به اي فواصل تجمعي از امتداد شكستگيها بر ها و كنتراست تغييرات وزن :2جدول

C/s(C) 

 

s(C) 

 
C 

s(W-) 

 

W- 
 

s(W+) 

 

W+ 

 

 نقاط
 

ناحيه

)2(Km 

 بافر فاصله

(m) 

84/8 86/0 06/2 73/0 00/0- 26/0 16/1 11 82/0 10 

10/0- 38/0 88/0- 22/0 08/0 30/0 70/0- 2 26/0 20 

000/0 38/0 003/0 22/0 0003/0- 31/0 006/0 2 13/0 70 

88/0- 02/1 86/0- 21/0 026/0 007/1 87/0- 1 17/0 80 

67/0 38/0 83/0 22/0 07/0- 31/0 87/0 2 11/0 10 

       0 10/0 60 

       0 10/0 30 

 

متری در اطراف گسلها  11،  بافرهای در معدن شماره يك به منظور محاسبه كمي ارتباط گسلها با نقاط پرعيارسپس 

 . (5ايجاد گرديد )شكل

 يافته ها 

 های حاصل از تحقيق حاضر عبارتند از :يافته 

دسته گسل اصلي در معدن شماره يك كه به لحاظ ساختاری عامل اصلي تشكيل زون های برشي در ناحيه  5شناسايي 

 معدني گل گهر مي باشند.

زايي  های مناسبي برای تمركز و كانه زون جنوب، -جنوب شرق و شمال -با روند شمال غرب راستالغز  گسل های 

 شناسايي شدند. ، خصوصا نسل های مگنتيت پر عيارهنآ

گسل های اصلي پنجگانه، نقش به سزايي را در روند تكامل زون های برشي و فرآيندهای كاني زايي قبل، بعد و حين 

 دگرگوني در منطقه ايفا نمودند.

از نواحي برخورد متری  11اصله مورد مطالعه در ف زونهای برشيبيشترين ارتباط بين نقاط پرعيار آهن با گسلها در  

   چند دسته گسل با روند های متفاوت واقع شده اند.
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 اطراف امتداد آنها اريمتري نقاط پرع 10منطقه به همراه بافرهاي  ي:گسلها 1شكل 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زونهاي برشياطراف  در اريپرعاطق نممنطقه به همراه  ي:گسلها 6شكل 
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